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Idea
Lasten lintuviikolla on tarkoituksena tutustua lintuihin ja lintuharras-
tukseen etsimällä merkkejä lintujen pesinnästä. 

Toukokuun lopulla useimpien lintujen pesimäaika on parhaimmillaan ja lintuja on 
helppo nähdä ja kuulla kaikissa ympäristöissä. 
Lintujen pesintä kiehtoo sekä lapsia että aikuisia, ja pesinnän merkkien etsimisen 
voi ajatella vaikkapa hauskana salapoliisileikkinä!

Ei haittaa, vaikka ette löytäisi yhtään pesää. Monenlaisia pesinnän merkkejä voi 
löytää, vaikka ei olisi lähelläkään pesää. Esimerkiksi pesämateriaalia tai ruokaa 
kantavia lintuja voi nähdä missä vain.

Lajien tunnistaminen ei ole olennaista – tärkeintä ovat yhteiset luontoelämykset. 
Pesinnän merkkejä voi etsiä ja löytää, vaikkei tunnistaisi yhtään lintulajia.

Osallistuminen
Osallistuminen on helppoa:

l Valitkaa sopiva päivä Lasten lintuviikon ajalta (11.–17.5.2020).
l Käykää retkellä etsimässä pesinnän merkkejä (ks. tapahtuman verkkosivut).
l Ilmoittakaa havaintonne tapahtuman verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella.
l Kaikki määräaikaan mennessä osallistuneet ovat mukana hienojen palkinto-

jen arvonnassa! 

Voitte myös tutustua lintujen pesintään laajemmin tapahtuman oheismateriaali-
en avulla, esimerkiksi ennen retkeä.

– ohje opettajalle tai muulle lapsiryhmän vetäjälle

Materiaalit ja lisävinkit: www.birdlife.fi/lintuviikko

Esimerkkipäivän ohjelma ja muistilista

Ennen retkeä
l Tutustu (tarvittaessa) retkiohjeisiin tapahtuman

verkkosivuilla.
•  Retkelle lasten kanssa -vinkkipaketti.
•  Miten pesän tai poikasten lähellä ollaan?

l Valmistele haluamasi materiaalit käyttövalmiiksi.
• Tulosta ja kopioi ainakin retkilomakkeet 
(lataa verkkosivuilta).

Retkipäivänä
l Näytä (halutessa) ryhmälle Powerpoint-esitys

lintujen pesinnän merkeistä.
l Linturetki.

•Etsikää pesinnän merkkejä ja merkitkää havainnot
retkilomakkeille.

• Tehkää myös muuta kivaa: syökää eväitä, leikki-
    kää, ottakaa valokuvia tms.

• Kerää lomakkeet tai kokoa ryhmän havainnot
omalle lomakkeellesi retken lopuksi (ulkona tai 
sisällä).

l Piirtäkää tai kirjoittakaa (halutessa) retkikokemuk-
sista ja havainnoista.

Retken jälkeen
l Käy ilmoittamassa ryhmän havainnot verkkolo-

makkeelle (vaikka havaintoja ei olisi).
l  Lähetä mahdolliset valokuvat, piirustukset ja 

kertomukset tapahtuman Facebook-sivulle tai 
BirdLifen toimistolle (postitse tai sähköpostitse).
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Lintubingo
Olen havainnut…

… linnun, jolla on 
keltainen nokka.

… linnun, joka lentää. … peipon, joka laulaa. … linnun, joka nokkii 
maata.

… linnun kiikarin läpi 
katsoen.

… linnun, jolla on
nokka auki.

… linnunpöntön. … linnun, joka on 
asettunut maahan 

aloilleen.

… linnun, josta pidän 
paljon.

… linnun, jonka 
höyhenpuvussa on 

mustaa.

… linnun, jonka 
höyhenpuvussa 

on valkoista.

… linnun, joka lentää 
edestakaisin

(ehkä pesälle).

… linnun puussa. … tikan, joka naput-
taa nokallaan puun-

runkoa.

… poikasten 
ääniä

linnun-
pöntöstä 
(kuuntele

hiljaa). 

… linnun, joka ui.
… linnun, joka varoit-

taa ihmisestä. … linnunpoikasen.
… linnun, joka kantaa 

nokassaan ruokaa.
… talitiaisen, joka 

laulaa.

… linnunpesän.
… linnun, joka lekut-

telee siivillään.
… harakan. … lokin.

… linnun, joka kantaa 
nokassaan pesän-

rakennusmateriaalia 
(esim. oksaa, heinää 

tai sammalta).

x

x x

x x x x

x

xRastilla       merkityt havainnot kuuluvat Lasten lintuviikon pesinnän merkkeihin.
Osallistu niillä Lasten lintuviikkoon, niin voit voittaa palkinnon! Ks. birdlife.fi/lintuviikko



 

 

Ideoita metsäretkelle 
 
Aistiretki 
 

1. Pysähtykää hetkeksi aivan hiljaa kuuntelemaan ääniä, joita metsässä kuuluu nyt. Ovatko ne 
ihmisten vai eläinten synnyttämiä? Mitä ajatuksia, tunteita tai muistoja sinulla herää? Piirrä 
havaitsemasi äänimaisemä paperille kotona. 

2. Kerätkää pieniin rasioihin/pilttipurkkeihin erilaisia tuoksuvia asioita metsästä. Haistelkaa niitä 
kotona. Voitte myös yrittää tunnistaa hajun perusteella mitä purkissa on. 

3. Etsikää metsästä 5 eri tuntuista asiaa. Antakaa toistenne vuorotellen tunnustella niitä silmät 
sidottuina. 

4. Miettikää aikuisen kanssa yhdessä, onko metsässä jotain mitä voisit maistaa. Voitte myös 
miettiä miltä jokin syötäväksi kelpaamaton voisi maistua. Löytäisikö kttu, jänis tai karhu jota-
kin maistettavaa? 
 

 

Roskasaalistus 
 
Varaa mukaan suojahanskat ja muovipussi. Myös keräämiseen sopiva keppi voi olla hyödyllinen. 
Keskustelkaa etukäteen miten roskat poimitaan, ja mitkä roskat voivat olla vaarallisia (esimerkiksi 
huumeneulat ja lasinsirut). 
 
Keräilyn jälkeen voi pohtia: 

 Mitä roskille voi tehdä nyt kun ne on kerätty? 

 Mitä haittaa roskista olisi voinut metsässä olla? 

 Miten ja miksi roskat ehkä päätyivät metsään? 
 
 

 
 



ILVEKSEN PYÖRÄRETKI
- Jane Trygg-Kaipiainen -

KEVÄT

Kevät oli tullut Elolan kaupunkiin. Elämä kaupun-
gissa sujui ihanassa rauhassa, ja kaikki oli niin 
hyvin kuin suinkin vain voi olla.

Ilvessalon perheessä oli yksi erityisen onnellinen 
lapsi. Ilpo oli saanut edellisenä päivänä tuliterän 
polkupyörän ja uuden pyöräilykypärän. Pyörä oli 
metallinsininen, ja siinä oli kaikki ne varusteet, 
jotka vain saattoi toivoa. Äiti oli säätänyt kypä-
rän remmit niin, että se sopi täydellisesti, kun 
Ilpolla oli kevätpipo päässään.

Äiti naurahti, kun katsoi onnellista Ilpoa. Äiti piti 
Ilpolle pienen pyöräilykoulun. Äiti näytti, miten 
uudella pyörällä jarrutetaan ja missä sillä saa 
ajaa: pyörätiellä tietenkin. Kyllähän Ilpo sen tiesi 
jo ennestään. Äiti muistutti poikaa myös, että 
pyöräilijöiden pitää ottaa jalankulkijat aina 
huomioon. Ilpo lupasi kuuliaisesti pitää kaiken 
mielessään.

Kaikki tämä oli tapahtunut siis eilen. Nyt tänään 
Ilpon teki mieli lähteä ulos pyöräilemään hienolla 
pyörällään. Ehkä hän voisi ajaa ihan leikkipuis-
toon asti. Hän halusi esitellä uutta pyöräänsä 
kavereilleen. Mutta äiti oli töissä, ja isällä oli 
tärkeä juttu kesken. Vanhemmat olivat käskeneet 
Ilpon odottaa. He lähtisivät yhdessä pyöräilemään 
isän ja äidin kanssa myöhemmin iltapäivällä. Ilpo 
leikki pihalla ja katseli hienoa pyöräänsä.

Hänellä ei ollut lupa lähteä pihalta yksin, mutta 
pyörä tuntui puhuvan Ilpolle: - Mennään pikku 
ajelulle, kuului Ilpon päässä. Silloin Ilpo ajatteli: 
- Minä harjoittelin äidin kanssa eilen. Hän näytti, 
miten pyörällä ajetaan ja miten sillä jarrutetaan. 
Ja tietenkin panen kypärän päähäni. Ei äidin ja 
isän tarvitse tietää mitään minun ajelustani. Äiti 
tulee varmaan ihan kohta, ja isäkin saa työnsä 
tehdyksi. He tulevat pian perässä.

Niin siinä sitten kävi, ettei Ilpo voinut vastustaa 
houkutusta, vaan hän meni sisään hakemaan 
kypärän ja pyörän avaimen. Ilpo kiinnitti kypä-
rän, kuten äiti oli neuvonut, ja avasi pyöränsä 
lukon avaimella. Jännitys tuntui vatsassa asti, 
mutta Ilpo otti pyöränsä, hyppäsi satulaan ja 
alkoi polkea. Kaikkihan sujui tosi hyvin, hän 
ajatteli. Ajan oikein hitaasti. Pian saavat kaverit 
nähdä, miten hieno pyörä minulla on!

Yhtäkkiä Ilpo näki edessään vanhan sedän. Se oli 
Ahman setä, joka oli matkalla kirjastoon. Ilpo 
rimpautti soittokelloa, kuten äiti oli sanonut. 
Ahman setä oli kulkenut ajatuksissaan ja pelästyi 
pahoin kuullessaan soittokellon äänen. Siinä hän 
seisoi melkein keskellä Ilpon tietä. Ilpo onnistui 
ajamaan Ahman sedän ohi, vaikka läheltä piti.

Ilpoa nolotti, ja hän katsahti taakseen nähdäk-
seen, miten Ahman sedälle kävi. Kun Ilpon katse 

osui taas pyörätiehen, hän oli vähällä osua rouva 
Kurkiseen, joka oli ulkoiluttamassa pientä 
rottaansa. Toisella puolella pyörätietä seisoi 
rouva Kurkinen pidellen kiinni talutushihnasta, 
kun taas rotta juoksenteli pyörätien toisella 
puolella. 
- Varokaa! ulvoi Ilpo, kun hän äkkäsi vaaran. 
Ilpolla oli niin kova vauhti, ettei hän ehtinyt 
jarruttaa. Rouva Kurkinen oli kuitenkin nopea. 
Hän otti pari pitkää askelta pyörätien poikki 
toiselle puolelle ja onnistui sillä lailla pelasta-
maan heidät kaikki kolme.

Ilpo ei pysähtynyt kuuntelemaan rouva Kurkista. 
Ajelu ei enää tuntunutkaan niin hyvältä ajatuk-
selta. - Kunpa vain olisin odottanut äitiä ja isää! 
hän tuumi. - Mutta pian olen perillä leikkipuis-
tossa. Odotan siellä isää ja äitiä.

Leikkipuistossa oli muutamia lapsia leikkimässä. 
He pelasivat jalkapalloa. Juuri ennen kuin Ilpo oli 
puistossa, jalkapallo lensi yli pusikon ja Risto 
Karhunen ryntäsi sen perään. Ilpolla ei ollut aikaa 
jarruttaa, vaan hän törmäsi pyörällään jalkapal-
loon ja kaatui. Polveen ja kyynärpäähän sattui. 

Risto riensi heti Ilpon avuksi. 
- Äiti! Äiti! Tule pian! Risto huusi.

Karhusen äiti tuli lohduttamaan Ilpoa. Hän 
pyyhki pois veren ja laittoi polveen reilunkokoi-
sen laastarin.
- Minun uusi pyöräni..., sanoi Ilpo hiljaa.
- Sinun pyöräsi on kunnossa. Vain pari naarmua, 
sanoi Risto.
- Mikä onni, että sinulla oli kypärä kunnolla 
päässä, lisäsi Karhusen äiti ystävällisesti.
- Muuten olisit lyönyt pääsi kunnolla. 

Isä Ilvessalokin oli jo ehtinyt onnettomuuspaikal-
le. Hän oli arvannut, minne päin Ilpo oli lähtenyt, 
kun oli huomannut sekä pojan että pyörän ka-
donneen pihasta. Isä oli helpottunut, ettei Ilpolle 
ollut käynyt pahemmin. Isä kiitti ensin Ristoa ja 
Riston äitiä, sitten hän vei Ilpon vähän sivummal-
le ja torui poikaansa. Ilpo ymmärsi tehneensä 
väärin ja pyysi anteeksi. Hän lupasi myös siitä 
lähtien aina noudattaa yhteisiä sääntöjä. 

Isä antoi pojalleen anteeksi, ja yhdessä he ajoivat 
turvallisesti kotiin päin.
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Tarkista om
a tai kaverisi polkupyörä. Tarkoitus on 

varm
istaa, että pyörä on ehjä ja siinä on kaikki tar-

peelliset osat. 

Käy katsastuskortin joka kohta läpi.  Kohdat 1-4 ovat 
tärkeim

m
ät: jos niihin tulee ei-vastauksia, ei pyörä 

pääse katsastuksesta läpi, ja se pitää huoltaa heti.  

Ehjällä pyörällä on m
ukavaa ja turvallista ajaa!

Pyörän om
istaja: 

Pyörän katsastaja: 

Päiväm
äärä: 

Polkupyörän 
katsastuskortti

Pyörä pääsee katsastuksesta läpi

Kyllä
Ei



Tarkista kaikki kohdat ja rastita sopiva 
vaihtoehto! 

1. O
hjaustanko on tukevasti 

    kiinni rungossa

2. Jalkajarru toim
ii

3. Käsijarru toim
ii

4. Renkaat ovat tukevasti kiinni 
    haarukassa

5. Vaihteet toim
ivat

6. Renkaissa on tarpeeksi ilm
aa

7. Lokasuojat ovat ehjät

8. Ketjut ovat puhtaat eivätkä   
    kitise

9. Ketjunsuoja on ehjä ja tuke- 
    vasti kiinni

kyllä

ei

puuttuu

10. Satula on ehjä

11. Soittokello toim
ii

12. Pyörän lukko toim
ii

13. Valkeaa valoa näyttävä etuva-
      lo toim

ii

14. Edessä on valkea heijastin

15. Takana on punainen heijastin

16. Pyörässä on sivuheijastim
et

17. Polkim
issa on heijastim

et

18. Pyörä on puhdas

kyllä

ei

puuttuu





ONNELLISUUSASTEIKKO

Miten onnellinen olet tänään?

Asteikossa on numerot 1-8. Väritä 
pupuhahmoa siihen viivaan ja numeroon asti 
kuin tunnet olevasi onnellinen juuri tänään. 

Numero kahdeksan on “superonnellinen olo” 
jolloin mikään ei voi olla paremmin. Numero 
yksi tarkoittaa, että tänään sinulla ei ole ollut 
kauhean onnellinen olo ja sinulla on ehkä 
murheita. 

Muista, että murheista voi aina puhua 
aikuiselle, esimerkiksi opettajalle, 
terveydenhoitajalle, omille vanhemmille tai 
vaikka isovanhemmille.

1

2
3
4
5
6
7

8

Kiitollisuuspäiväkirjan täyttöhjeita

Voit tulostaa tätä sivua myös enemmän kuin 
tässä PDF:ssä mukana olevat viisi sivua 
(tarkoitettu esim. yhden kouluviikon ajalle). 

Täytä tällainen sivu kokonaan kerran 
päivässä ja lisää päivämäärä.

Päiväkirjan suunnittelu ja toteutus 2018 © Viitottu Rakkaus® ◆ viitotturakkaus.fi Kuvat MyCuteGraphics.com



Päivämäärä

1

2

3

4

5

6

7

8

Tässä päivässä oli parasta...

ONNELLISUUSASTEIKKO

Tänään olen kiitollinen 
näistä asioista

1

2

3

Jos tänään tapahtui jotain erityisen 
mahtavaa, kirjoita siitä tähän

Päiväkirjan suunnittelu ja toteutus 2018 © Viitottu Rakkaus® ◆ viitotturakkaus.fi Kuvat MyCuteGraphics.com



 

 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

 



 



 

 

 

Kuumaa, kuumaa – lattia on laavaa 
Tasapainoilu- ja kiipeilyleikki, jota voi leikkiä niin sisällä kotona kuin ulkona. Leikin ideana on 
kiertää eri tavoin itse rakennettua liikuntarataa, niin että lattiaan / maahan ei saa koskea. 

1.Rakennetaan yhdessä huoneeseen liikuntarata huonekaluista eli sohvasta, matosta, tuoleista, 
sohvatyynyistä yms. Huonekaluja ei tarvitse siirtää paikoiltaan, riittää että radalle täydennetään 
kohdat (esim. sohvatyynyillä) joista on liian hankala mennä. 

2.Rataa kierretään peräkkäin eri tavoin. Jokainen leikkijä saa vuorollaan keksiä etenemistavan: 
hypellen, juosten, loikkien, yhdellä jalalla pomppien ja vaikkapa kontaten. Radalla voi ohittaa, 
mutta töniä ei saa. 

3.Jos leikkijä koskee vahingossa lattiaa, hän kärähtää ja tippuu pois. Leikin aluksi voidaan myös 
yhdessä sopia, että muutama kärähdys on sallittua. 

Lisää haastetta liikkumiseen saa poistamalla osan esineistä tai esim. lisäämällä huoneen ovi-
aukkoon narusta roikkuvan lapasen, jonka kohdalle tultaessa täytyy hyppäämällä koskettaa sitä. 

Vinkki! Voit leikkiä tätä leikkiä myös ulkona. Ulkoleikkialueeksi valitaan sopiva metsämaasto tai 
piha-alue. Metsässä hyviä askelmakohtia ovat mm. isot kivet, sammalmätäs, kaatunut puun-
runko. Leikkipihalla rata voi muodostua hiekkalaatikon reunasta, keinusta, liukumäestä. Ulkona 
liian pitkät välit voi täydentää piirtämällä sallitut astumapaikat maahan ympyröinä tai merkitä ne 
kävyillä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lisää leikki vinkkejä:  
 
https://www.oppijailo.fi/kuusi-vinkkia-sisaleikkeihin/ 
 
 
 

https://www.oppijailo.fi/kuusi-vinkkia-sisaleikkeihin/

